
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie Og.V.110/2/15 

1.   Zgodnie    z     Konstytucją     źródłem     powszechnie     

obowiązującego     prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: 

A. Konstytucja! ustawy 

B. Konstytucja, ustawy oraz rozporządzenia 

C. Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, 

a także akty prawa miejscowego (na obszarze działania organów, które je ustanowiły) 

2. Zgodnie z Konstytucją sejm co do zasady uchwala ustawy : 

A. zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej  liczby  

posłów 

B. zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ł/3 ustawowej liczby posłów 

C. zwykłą większością głosów bez względu na obecną liczbę posłów 

3. Zgodnie   z   Konstytucją   Prezydent   Rzeczypospolitej   korzystając   ze   

swoich 

konstytucyjnych i ustawowych kompetencji wydaje : 

A. akty urzędowe 

B. ustawy 

C. dekrety 

4.   Zgodnie z Konstytucją gminy : 

A. mają nieograniczone prawo ustalania podatków i opłat lokalnych na swoim terenie  

B. mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym 

w ustawie 

C. nie mają wpływu na wysokość podatków i opłat lokalnych na swoim terenie 

5. Zasady biurowości w sądach administracyjnych ustala: 

A. Minister Sprawiedliwości 

B. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

C. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 

6.   Wojewódzkie sądy administracyjne tworzy i znosi oraz ustala ich 

siedziby i obszar właściwości: 

A. Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

B. Minister Sprawiedliwości na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 

C. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego 



7. Zgodnie z ustawą prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. 

Dz.U. 2012 póz. 270 z późniejszymi zmianami) jeżeli pismo procesowe jest 

składane przez adwokata to : 

A. powinien on zawsze dołączyć do niego pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, 

o  ile w danej   sprawie  nie złożył jeszcze przed sądem administracyjnym 

tych 

dokumentów 

B. powinien on dołączyć do niego pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, albo 

może powołać się na pełnomocnictwo złożone w innej sprawie prowadzonej przed 

tym samym sądem administracyjnym 

C. powinien on dołączyć do niego pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, o ile 

w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem lub organem  

administracyj nym 

8. Zgodnie z ustawą prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( t.j. 

Dz.U. 2012 póz. 270 z późniejszymi zmianami) skarga do sądu administracyjnego 

może być złożona na : 

A. tylko na te postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, 

które kończą postępowanie w sprawie 

B. każde postanowienie wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na 

które służy zażalenie 

C. na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na 

które służy zażalenie z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności 

zgłoszonego   zarzutu   oraz   postanowień,   przedmiotem   których  jest   

stanowisko 

wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu 

9.   Czy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi można złożyć 
wniosek o wyłączenie sądu ? 

A. tak - wniosek taki jest dopuszczalny i podlega merytorycznemu rozpoznaniu 

B. tak - o ile podstawa wyłączenia dotyczy wszystkich sędziów orzekających w danym 
sądzie 

C. nie - wniosek o wyłączenie sądu jest niedopuszczalny i podlega odrzuceniu na  
posiedzeniu niejawnym 

10. Jeżeli skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi kilka osób, 

których uprawnienia lub obowiązki związane z przedmiotem zaskarżenia są 

wspólne : 

A. skarga podlega jednej opłacie 

B. każda z tych osób uiszcza opłatę oddzielnie stosownie do swojego uprawnienia lub 

obowiązku 

C. każda z tych osób uiszcza część opłaty stosownie do ilości osób wnoszących skargę. 



11. Zgodnie z ustawą prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( t.j. 

Dz.U. 2012 póz. 270 z późniejszymi zmianami) skarga na pisemną interpretację 

przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być : 

A. oparta na każdej podstawie prawnej 

B. oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczenia się 

błędu   wykładni   lub   niewłaściwej   oceny   co   do   zastosowania   

przepisu   prawa 

materialnego 

C. oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, 

12. Zgodnie z ustawą prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( t.j. 

Dz.U. 2012 póz. 270 z późniejszymi zmianami) wstrzymanie wykonania aktu lub 

czynności przez wojewódzki sąd administracyjny traci moc z dniem: 

A. uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w pierwszej instancji 

B. wydania przez sąd orzeczenia uwzględniającego skargę lub uprawomocnienia się 

orzeczenia oddalającego skargę 

C. wydania przez sąd orzeczenia kończącego postępowanie w pierwszej instancji. 

13. Zgodnie z ustawą prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( t.j. 

Dz.U.   2012   póz.   270   z   późniejszymi   zmianami)   adwokat   wnosząc   

skargę 

kasacyjną powinien: 

A. doręczyć jej   odpis   adwokatowi   strony  przeciwnej   za  potwierdzeniem   

odbioru 

i oznaczeniem daty lub przesyłką poleconą 

B. dołączyć do niej odpis skargi kasacyjnej, którą doręcza sąd administracyjny 

C. złożyć ją w sądzie tylko w jednym egzemplarzu, nie ma także obowiązku doręczania 

jej odpisu adwokatowi strony przeciwnej. 

14. Zgodnie z ustawą prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( t.j. 

Dz.U. 2012 póz. 270 z późniejszymi zmianami) w przypadku gdy jedna strona ma 

kilku pełnomocników sąd doręcza pismo : 

A. tylko jednemu z nich 

B. wszystkim pełnomocnikom 

C. bezpośrednio stronie 

15. Zgodnie z ustawą prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( t.j. 

Dz.U. 2012 póz. 270 z późniejszymi zmianami) sąd z urzędu zarządza odbycie 

catego posiedzenia lub części przy drzwiach zamkniętych jeżeli: 

A. publiczne rozpoznanie sprawy jest niecelowe, 

B. wymaga tego ochrona życia prywatnego strony lub inny ważny interes prywatny 



C. publiczne rozpoznanie sprawy zagraża moralności, bezpieczeństwu państwa lub 

porządkowi publicznemu, a także gdy mogą być ujawnione okoliczności stanowiące 

informacje niejawne 

16. Zgodnie z ustawą prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( t.j. 

Dz.U. 2012 póz. 270 z późniejszymi zmianami) wojewódzki sąd administracyjny : 

A. może przeprowadzić  tylko dowody uzupełniające z dokumentów, jeżeli jest to  

niezbędne  do  wyjaśnienia  istotnych  wątpliwości   i  nie  spowoduje  

nadmiernego 

przedłużenia postępowania w sprawie 

B. może prowadzić postępowanie dowodowe bez żadnych ograniczeń 

C. nie może w ogóle prowadzić postępowania dowodowego 

17. Zgodnie z ustawą prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( t.j. 

Dz.U. 2012 póz. 270 z późniejszymi zmianami) w trybie uproszczonym 

wojewódzki sąd administracyjny rozpoznaje sprawy: 

A. na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów 

B. na posiedzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego 

C. na rozprawie w składzie jednego sędziego 

18. Zgodnie z ustawą prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( t.j. 

Dz.U. 2012 póz. 270 z późniejszymi zmianami) wojewódzki sąd administracyjny : 

A. rozstrzyga w granicach   danej sprawy nie będąc związany zarzutami i wnioskami 

skargi oraz powołaną podstawą prawną z wyjątkiem skarg na pisemne interpretacje 

przepisów prawa podatkowego wydawanych w indywidualnych sprawach 

B. rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc nigdy związany zarzutami i wnioskami 

skargi oraz powołaną podstawą prawna 

C. rozstrzyga w granicach danej sprawy będąc zawsze związany zarzutami i wnioskami 

skargi oraz powołaną podstawą prawną 

19. Zgodnie z ustawą prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( t.j. 

Dz.U. 2012 póz. 270 z późniejszymi zmianami) skargę kasacyjną w sprawach 

z zakresu zagospodarowania przestrzennego powinien co do zasady sporządzić : 

A. tylko adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy 

B. jakikolwiek pełnomocnik 

C. tylko adwokat lub radca prawny 



20. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz.U. 2012 

póz. 361 z późniejszymi zmianami) najem składników majątkowych nie 

związanych z działalnością gospodarczą stanowi przychód z : 

A. działalności wykonywanej osobiście 

B. najmu,   podnajmu,   dzierżawy,   poddzierżawy   oraz   innych  umów   o   

podobnym 

charakterze 

C. pozarolniczej działalności gospodarczej 

21. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j.  Dz.U.  

2012 

póz. 361 z późniejszymi zmianami) amortyzacji nie podlegają: 

A. maszyny urządzenia i środki trwałe 

B. grunty 

C. inwestycje w obcych środkach trwałych 

22. Podatnikami podatku od towarów i usług są : 
A. tylko osoby fizyczne i prawne 

B. tylko osoby prawne 

C. osoby   prawne,   osoby   fizyczne   oraz  jednostki   organizacyjne   nie   
posiadające 
osobowości prawnej 

23. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013 póz. 267 z 

późniejszymi zmianami) organem wyższego stopnia w stosunku do wojewodów 

są: 

A. właściwi w sprawie ministrowie 

B. samorządowe kolegia odwoławcze 

C. Prezes Rady Ministrów 

24. Spory o kompetencje między  organami jednostek samorządu  

terytorialnego i organami administracji rządowej rozstrzyga: 

A. Naczelny Sąd Administracyjny 

B. minister właściwy do spraw administracji publicznej 

C. Prezes Rady Ministrów 

25. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013 póz. 267 z 

późniejszymi zmianami) o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub 

zażalenia postanawia : 

A. organ do którego wpłynął wniosek o przywrócenie terminu 

B. organ pierwszej instancji, który wydał zaskarżony akt 

C. organ właściwy do rozpoznania odwołania lub zażalenia 



26. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. 2013 póz. 267 

z późniejszymi zmianami), gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się 

bezprzedmiotowe organ administracji wydaje: 

A. postanowienie o umorzeniu postępowania 

B. decyzję o umorzeniu postępowania 

C. zarządzenie o zwrocie wniosku wszczynającego postępowanie 

27. Zgodnie z ustawą ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2015 póz. 613 z późniejszymi 

zmianami) ulgą w spłacie zobowiązań podatkowych nie jest: 

A. zaniechanie poboru 

B. odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie podatku na raty 

C. umorzenie zaległości podatkowej 

28. Termin przedawnienia zobowiązań podatkowych wynosi: 

A. 5 lat 

B. 10 lat 

C. 20 lat 

29. Zgodnie z ustawą ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2015 póz. 613 z późniejszymi 

zmianami) termin do wniesienia odwołania od decyzji organu I Instancji wynosi: 

A. 30 dni 

B. 14 dni 

C. l miesiąc 

30. Zgodnie z ustawą ordynacji podatkowa (t.j. Dz.U. 2015 póz. 613 z późniejszymi 

zmianami) decyzja ostateczna, na mocy której strona nie nabyła prawa: 

A. nigdy nie może być uchylona lub zmieniona przez organ podatkowy, który ja wydal 

B. może być zawsze uchylona lub zmieniona przez organ podatkowy, który ja wydal 

C. może być uchylona lub zmieniona przez organ podatkowy, który ja wydal, jeżeli 

przemawia za tym interes publiczny lub ważny interes podatnika. 

31. Zgodnie   z   ustawą   z   dnia   19   listopada   2009r.   o   grach   

hazardowych 

(Dz.U.2015.612)   -   działalność   w   zakresie   gier   na   automatach   

może   być 

prowadzona: 

A. bez zezwolenia 

B. na podstawie zezwolenia wydanego na podstawie tej ustawy 

C. na podstawie koncesji na prowadzenie kasyna gry 



32. Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 201 Ir. o kierujących pojazdami 

(DZ.U.2015.155) - prawo jazdy jest dokumentem stwierdzającym posiadanie 

uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym wydawanym w drodze: 

A. zaświadczenia potwierdzającego to uprawnienie 

B. decyzji administracyjnej 

C. innego niż określone w pkt. A i B aktu lub czynności z zakresu administracji 

publicznej dotyczącego uprawnienia wynikającego z przepisu prawa 

33. Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U,2015.460) 

- zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy wymaga: 

A. .zawarcia umowy z zarządcą drogi 

B. zgłoszenia    zarządcy     drogi     zamiaru     umieszczenia    reklamy     

w    pasie 

drogowym 

C. zezwolenia w formie decyzji administracyjnej 

34. Prawo do informacji publicznej (zwykłej, nieprzetworzonej), zgodnie z ustawą 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, posiada: 

A. każdy 

B. każdy, kto złoży wniosek na urzędowym formularzu 

C. każdy, kto wykaże się interesem prawnym i faktycznym 

35. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

wywłaszczona nieruchomość może zostać zwrócona jeżeli: 

A. wniosek    o    zwrot    złożył   poprzedni    właściciel    lub   jego    

spadkobierca, 

a nieruchomość nie została wykorzystana zgodnie z celem wywłaszczenia 

B. upłynęło 50 lat od wywłaszczenia i nie została wykorzystana zgodnie z celem 

wywłaszczenia 

C. wniosek o jej zwrot złoży aktualny użytkownik nieruchomości 

36. Pozwolenie na budowę domu mieszkalnego wielorodzinnego, zgodnie z ustawą 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wydaje: 

A. wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) 

B. starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) 

C. wojewoda 



 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie Og.V.110/2/15 

I. Proszę omówić środki odwoławcze uregulowane w ustawie prawo o postępowaniu  

przed sądami administracyjnymi. 

II.       Proszę omówić zasady dostępu do informacji publicznej, a także dopuszczalność 

i warunki składania w tych sprawach skarg do sądów administracyjnych. 

 


